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Støtteforeningeh - ltu med egen hjemmeside
Som meddelt på generalforsamlingen har Støtteforeningen LGBT Biblioteket endelig fået en hjemmeside
efter flere års tilløb. Hjemmesiden i moderne minimalistisk form er skabt af webdesigner Ulla Weber, som er
mangeårigt medlem af Støtteforeningen. Man kan få
mere at vide om Ullas univers ved at klikke på linket
"weber_web_design" nederst på hjemmesiden.
Hjemmesiden, som fortsat er under opbygning, har
som indledning en lidt almen information om Støtteforeningen, og hvorfra foreningens folder straks giver
adgang til uddybende forklaringer.
Rubrikken "Om Støtteforeningen" i menuen åbner for
teksten "Historie" (foreløbig den samme som ifolderen) og navne i "Bestyrelsen". Under "Nyrhedsbreve"
findes alle nyhedsbreve, som gennem årene er blevet
udsendt til medlemmerne, og som er blevet scannet og
lagt ind. Under rubrikken "Om ..." kan man også finde

foreningens "Vedtægte/'.
"Nye bøged' har de seneste tre af de årlige boglister,
dvs. fra 2013,2012 og 2011. Det er tanken, at ældre
Iister også vil blive lagt ind her. Under "Boglister" findes indtil videre kun en liste over Filmatiserede bøger,
men det er hensigten at lægge flere diverse boglister
ind her. LGBT bibliografien, som bestyrelsen stadig

arbejder med, vil også komme til at ligge her en gang.
Den næste rubrik "Artikler" rummer endnu ikke noget,
men det er intentionen, at udvalgte artikler om bøger
fra Nyhedsbrevene vil kunne findes her.
Via "Links" kan man komme direkte ind i LGBT Bibliotekets online katalog med over 4.000 bøger, og der
kan søges på f.eks. forfatter, titel eller emne. Alle bøger er katalogiseret i LibraryThing, som der også kan
klikkes til her. Sprogliste med bl.a. dansk kan så vælges oppe ihøye hjørne ved at pege på English. Der er
desuden et link til LGBT Danmark.
Den sidste rubrik på menulinjen er "Bliv medlem" med
oplysning om Støtteforeningens bankkonto, hvortil
man skaloverføre sølle 100 kr. for at opnå medlemskab. Hermed også en opfordring til de få, som endnu
ikke har betalt årets kontingent, samt til alle om at bede venner og bekendte at påtænke Støtteforeningens
virke. Støtte med ekstra beløb er naturligvis meget
velkomment.
Adressen til Støtteforeningens hjemmeside er
www.stf-lgbt-bibl.dk (hvor domænenavnet blot er en
fo rkorte lse af Støtteloren n g en LG BT Bi b! ioteket).
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Støtteforeningen er blevet 20 år
Den 23. marts 1994 blev den stiftende generalforsamling afholdt, og Støtteforeningen LGBT Biblioteket er
derfor 20 år gammel. Meget har selvfølgeligt ændret
sig siden da, og nyt er kommet til; det sidste er oprettelsen af Støtteforeningens hjemmeside. Men grundlæggende varetager Støtteforeningen de samme ting
som altid, hvilket skal sikre den kontinuitet, som Biblioteket har brug for.

Bestyrelsens arbejde består bl.a. i at udsende Nyhedsbreve, at udarbejde de annoterede boglister "Nye
bøger" med sidste års udgivelser, at købe bøger efter
ønske fra Biblioteksgruppen og at sørge for indbinding
af danske tidskrifter. Desuden læses der flittigt skønlitteratur til LGBT bibliografien, som løbende bliver ajourlørl og aktuelt foreligger i sin 29. reviderede udgave.
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Biblioteket mere end
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Den 17. oktober 1983 åbnede LGBT Biblioteket for
udlån af bøger til foreningens medlemmer. Dette skete
over diskoteket i sidebygningen i Knabrostræde 3,
hvor Landsforeningen dengang holdt til.

nettet er kommet, hvor man kan bestille til hjemlån og
også læse bøger. lnternettet bruges til kommunikation,
og LGBT Biblioteket anvender det desuden til online
katalogisering af samlingerne i databasen LibraryThing.

Biblioteket som sådan er dog ældre, idet Forbundet af
1948 allerede i 70'erne havde lidt bøger stående på en
reol i kontoret på Abenrå 33, hvilket blev nævnt i Pan.
Det var gaver fra medlemmerne til F48.
I marts 1979 tog Wilhelm von Rosen konkret initiativ til
oprettelse af et fungerende bibliotek ved et fem siders

oplæg til hovedbestyrelsen, som derfor nedsatte et
biblioteksudvalg. Der manglede et kulturelt centrum
parallelt med LBLs sociale virksomheder, og hovedopgaven var at indsamle, bevare og tilgængeliggøre materiale, som belyser vores kultur i fortid og nutid.

Biblioteket tilbyder stadig lån af bøger på dansk og på
engelsk. Det er et videncenter med kendskab til især
LGBT litteratur i Danmark samt til nuværende og til
ældre danske tidsskrifter. Ofte får gymnasieelever
hjælp til opgaver, studerende på universiteterne henter
råd og vejledning til prolekter, og sågar ph.d. studier
foregår med input fra LGBT Biblioteket. Danske forfattere og også udenlandske studerende bruger desuden
Biblioteket til research og får hjælp til søgninger og
opslag i relevante værker.

Bengt Olson
Bogmarkedet har senere ændret sig kraftigt med bl.a.
lukning af både boghandlere og folkebiblioteker. lnter-

Generalforsamling i Støtteforeningen LGBT Biblioteket den 2, marts 2014 - referat
Deltagere var Bengt Olson, Bodil Pallesen, Eva Serner, Gert
Poulsen, Hilde van Arkens og Sanne Juhl samt yderligere
fi re medlemmer af Støtteforeningen.
Formanden Bengt bød velkommen og forestod pkt. 1.
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Valg af dirigent og referent
Sanne blev valgt som dirigent og Bengt som referent. Sanne takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.
Herefter gav hun ordet tilbage til Bengt.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet
på kun 100 kr. blev vedtaget. Dette beskedne beløb
har været det samme i alle 20 år foreningen har eksisteret (ubilæum den 23. marts 2014). Der er dog
mulighed for at indbetale ekstra støttebeløb, hvilket
nogle medlemmer benytter sig af.

Forslag fra medlemmer
Der var ikke modtaget forslag til behandling på
generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2

Der blev henvist til den skriftlige beretning for 2013,
som var med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Hertil blev givet to kommentarer. For det første, at
den 27. reviderede udgave af LGBT Bibliografien lige er blevet uddelt til bestyrelsen, og for det andet,
at Støtteforeningen for nylig har fået sin egen
hjemmeside på adressen www.stf-lgbt-bibl.dk. (hvilket jo bare indeholder en forkortelse af Støtteforeningen LGBT Biblioteket). Hjemmesiden er dog
stadig under opbygning, idet der skal tilføjes diverse
tekster.

Bestyrelsens forslag med genvalg af Bengt Olson,
Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og
Sanne Juhl samt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen blev vedtaget.

Fremlæggelse og godkendelse af årcregn-

skabet
Gert gennemgik det udsendte regnskab for 2013,
som blev enstemmigt godkendt. Årets negative resultat dækkes af foreningens formue. Det afsatte
beløb til sikring af bogsamlingen blev der sat
spørgsmålstegn ved, da bogsamlingen er skrumpet
betydeligt siden beslutningen af størrelsen.

suppleanter

Valg af revisor
Bestyrelsens forslag med genvalg af Lars Bo Lau-

renborgcxz

< Hansen blev vedtaget.

Eventuelt
Det blev spurgt, hvorvidt Støtteforeningen har overvejet at få Pan-bladet og Vennen scannet og lagt
ind på en hjemmeside. Svaret var, at det er en for
stor opgave til en lille forening: der skal i givet fald
købes professionel assistance til sådan et projekt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for et
godt fremmøde.
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